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ZAPISNIK 

 

s 40. sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča - Parenzo održane u četvrtak 17. 12. 

2020. godine i u srijedu 22.12.2020. godine, putem elektroničke pošte, s početkom rada u 

18,00 sati. 
 

 Sjednica je sazvana na temelju članka 50. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni 

glasnik Grada Poreča-Parenzo", broj 2/13 i 10/18), članka 87. Poslovnika o radu Gradskog 

vijeća Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo", broj 9/13 i 10/18) u 

uvjetima epidemiološke situacije u vezi pandemije COVID-19 virusa, sukladno odlukama 

Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. 

 

 

I. DIO SJEDNICE- 17.12.2020. 

 

 

 Predsjednik Gradskog vijeća Adriano Jakus je putem elektroničke pošte otvorio 

sjednicu.  

 Naglasio je da je sjednica sazvana sukladno naputcima Stožera civilne zašite  

Republike Hrvatske, te će biti održana putem e-maila.  

 Napomenuo je da su vijećnicima uz poziv dostavljeni i svi materijali kao i izmijenjeni 

dnevni red, te obrazloženje o razlozima održavanja današnje sjednice putem e-maila, 

naglasivši da je ovo, s obzirom na okolnosti i trenutnu epidemiološku situaciju, trenutno 

najsigurniji i najtransparentniji način održavanja sjednice. 

 Podsjetio je da su zbog loše epidemiološke situacije  sjednice Vijeća i početkom 

godine održavane putem e-maila i sve je proteklo u najboljem redu, pa tako očekuje da će isto 

biti i večeras, te se zahvalio kolegama vijećnicima na razumijevanju. 

 U pripremi ove sjednice predloženo da se održavanje iste podnijeli u dva radna dana i 

to danas 17.12.2020. godine i u utorak 22.12.2020. godine u isto vrijeme. 

 

 U radu sjednice sudjelovali su: Loris Peršurić, Gradonačelnik Grada Poreča - 

Parenzo, Nadia Štifanić Dobrilović, zamjenica Gradonačelnika, Elio Štifanić, zamjenik 

Gradonačelnika, Sanja Oplanić, zamjenica Gradonačelnika, Morena Mičetić Fabić, 

pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i gospodarstvo, Marino Poropat, pročelnik 

Upravnog odjela za komunalni sustav, Vesna Kordić, pročelnica Upravnog odjela za 

društvene djelatnosti, Damir Hrvatin, pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje i 

zaštitu okoliša,  Darko Saftić, pročelnik Upravnog odjela za financije,  Đulijano Petrović 

Upravnog odjela za upravljanje gradskom imovinom Nataša Simonelli, pročelnica Upravnog 

odjela za prostorno uređenje i gradnju i Božo Jelovac, voditelj Odsjeka za stručne poslove 

Gradskih tijela Upravnog odjela za opću upravu i gospodarstvo.  

 

 Predsjednik Vijeća utvrdio je da, u skladu s evidencijom o izjašnjavanju vijećnika o 

sudjelovanju u radu ove sjednice, od ukupno 17 vijećnica/ka, sjednici prisustvuje 13 

vijećnica/ka i to: 

1. Adriano Jakus, 2. Zoran Zulijani, 3. Gordana Šušljik, 4. Eugen Stanissa, 5. Roland 

Kosinožić, 6. Dean Pauletić, 7. Azeglio Picco, 8. Dejvid Lakošeljac, 9. Zoran Rabar 10. 

Goran Gašparac, 11. Vladimir Sladonja, 12. Mario Ritoša i 13. Emanuel Rudan   
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 U radu sjednice nisu sudjelovali slijedeći vijećnici: 1. Dolores Ghersinich, 2. 

Maurizio Zennaro, 3. Dražen Prgić i 4. Idris Sulejmani. 

 

 Predsjednik je napomenuo da je iz prvo dostavljenog prijedloga dnevnog reda brisana 

točka „Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta – dio k.č. 4192/10, 

k.č. 4192/15, k.č. 4196/3 i k.č. 4198/1, sve k.o. Poreč“, te je dodana nova točka „Zaključak o  

mjerama za pomoć gospodarskim subjektima Grada Poreča-Parenzo pogođenim posebnim 

okolnostima uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2021. godini“. Tako izmijenjeni prijedlog 

dnevnog reda dostavljen je vijećnicima u prilogu poziva. 

 Nakon utvrđivanja kvoruma, konstatirao je da nema zaprimljenih prijedloga za 

izmjenu i dopunu dnevnog reda, te je pozvao vijećnike da se e-mailom izjasne o prihvaćanju 

predloženog dnevnog reda. 

 Konstatirao je da prema zaprimljenim očitovanjima nema prijedloga za izmjenu i 

dopunu predloženog dnevnog reda, te je u skladu s time utvrdio da je za rad sjednice 

jednoglasno utvrđen sljedeći 

 

D N E V N I  R E D 

 

( za I. dio sjednice) 
 

 

1. Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. 

godinu – II. čitanje   

2. Programi javnih potreba za Grad Poreč-Parenzo za 2021. godinu u: 

-  predškolskom odgoju i obrazovanju, 

-  obrazovanju,  

-  kulturi, 
-  sportu, 

-  zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i 

-  socijalnoj skrbi 

- II. čitanje 

3. Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu – II. čitanje 

4. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu – II. čitanje 

5. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu 

6. Verifikacija zapisnika s 37., 38. i 39. sjednice 

7. Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 

2020. godinu 

8. Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj - lipanj 2020. godine 

9. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Opremanje groblja u 

Baderni“ 
 

( za II. dio sjednice) 

 
10. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu i 

Projekcija za 2021. i 2022. godinu  

11. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 

2020. godinu u:  

-  predškolskom odgoju i obrazovanju, 
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-  obrazovanju,  

-  kulturi,  

-  sportu i rekreaciji, 

-  zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i 

-  socijalnoj skrbi 

12. II. Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. 

godinu   

13. II. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. 

godinu  

14. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu 

15. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu 

16. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova  

17. Odluka o korištenju javnih površina 

18. Odluka o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti komunalnog 

linijskog prijevoza na području Grada Poreča-Parenzo  

19. Odluka o produljenju važenja Strategije gospodarskog razvoja Grada Poreča-

Parenzo za razdoblje od 2015. do 2020. godine  

20. Zaključak o  mjerama za pomoć gospodarskim subjektima Grada Poreča-

Parenzo pogođenim posebnim okolnostima uzrokovanih pandemijom COVID-19 

u 2021. godini 
 

 

TOČKE 1., 2., 3., 4. i 5.  

 

 Predsjednik Vijeća konstatirao je da je na prošloj sjednici Gradskog vijeća provedena 

rasprava o prijedlogu Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 

2023. godinu, Programa javnih potreba za Grad Poreč-Parenzo za 2021. godinu u 

predškolskom odgoju i obrazovanju, obrazovanju, kulturi, sportu, zaštiti, očuvanju i unapređenju 

zdravlja, te socijalnoj skrbi, kao i Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 

i Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.  

 Zaključkom Gradskog određen je način i rok za podnošenje amandmana, koji je 

istekao 08. prosinca 2020. godine. Na prvo čitanje proračuna podnijeto je ukupno 8 

amandmana,  koje su vijećnici dobili u skeniranom obliku u prilogu materijala za ovu 

sjednicu, kao i Izvješće gradonačelnika s kratkim obrazloženjem po podnijetim amandmanima 

iz kojeg je vidljivo da su od 8 dostavljenih amandmana u cijelosti prihvaćena 4 amandmana, 

dok su 4 amandmana djelomično prihvaćena.  

 

 Predsjednik Vijeća pozvao je podnositelje amandmana da e-mailom dostave osvrt na 

očitovanje Gradonačelnika na njihove amandmane, do zaključno 19,10 sati, nakon čega će biti 

provedeno glasovanje. 

 

 Vijećnik Vladimir Sladonja očitovao se da ne prihvaća obrazloženje gradonačelnika 

vezano za njegove amandmane, te je zatražio da se isti stave na glasanje u tekstu u kojem ih je 

predložio. 
 

 Predsjednik Vijeća predložio je da se prijeđe na glasovanje o podnesenim 

amandmanima prema dostavljenom tabelarnom prikazu, te je pozvao vijećnike da to učine do 

zaključno 19,30 sati. 
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 Ujedno je podsjetio da amandmani Gradonačelnika automatizmom postaju sastavni 

dio Proračuna i o istima se ne glasuje. 

 
(Napomena: amandmani, očitovanje Gradonačelnika i očitovanje vijećnika Sladonje čine sastavni dio 

priloga cjelovitog zapisnika s ove sjednice Gradskog vijeća). 
 

 U glasovanju su sudjelovali svi nazočni vijećnici (13 vijećnika). 

   

 Nakon dostavljenih podataka o glasovanju vijećnika, konstatirao je da su članovi 

Gradskog vijeća glasovali pojedinačno o svakom amandmanu, na temelju čega je utvrdio da: 

 - AM br. 1. podnositelja Vladimira Sladonje nije prihvaćen – 3 glasova ZA, 10 

glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova  

 - AM br. 2. podnositelja Vladimira Sladonje nije prihvaćen – 3 glasova ZA, 10 

glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova  

 - AM br. 7. podnositelja Dražena Prgića nije prihvaćen – 3 glasova ZA, 10 glasova 

PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova  

 - AM br. 8. podnositelja Dražena Prgića nije prihvaćen – 3 glasova ZA, 10 glasova 

PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova  

 

 Budući da se više nitko od vijećnika nije javio za riječ predsjednik Vijeća, stavio je na 

glasovanje prijedlog Proračuna za 2021. godinu s pratećim programima javnih potreba u 

društvenim djelatnostima, kao i programima građenja i održavanja komunalne infrastrukture, 

te prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu. 

Glasovanje će trajati do zaključno 20,00 sati. 

 

 Predsjednik Vijeća je na temelju dostavljenog prikaza glasovanja pojedinačno po 

svakoj točci, utvrdio da: 

 - većinom glasova, s 10 glasova ZA, 3 PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova, donijet 

je 

 

Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu 

 i Projekcije za 2022. i 2023. godinu  

 

 - većinom glasova, s 11 glasova ZA, 2 PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova, 

donijeti su: 

 

 Programi javnih potreba za Grad Poreč-Parenzo za 2021. godinu u: 

 -  predškolskom odgoju i obrazovanju, 

 -  obrazovanju,  

 -  kulturi, 

 -  sportu, 

 -  zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i 

 - socijalnoj skrbi; 

 

Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu – II. čitanje; 
 

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu – II. čitanje 

i 
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu. 
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 U skladu s navedenim, donijet je i sljedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 1. Ne prihvaćaju se amandmani A1, A2, A7 i A8, a u cijelosti se prihvaćaju 

amandmani: A3, A4, A5 i A6, koji postaju sastavni dio konačnog prijedloga Proračuna Grada 

Poreča-Parenzo za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu, uz korekciju stavki radi  

uravnoteženja, a sve prema posebnom prikazu koji čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 2. Sukladno prihvaćenim amandmanima iz ovog Zaključka vrši se uravnoteženje 

konačnog prijedloga Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu i projekcije Proračuna 

Grada Poreča-Parenzo za 2022. i 2023. godinu. 

 3. Donosi se Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu u iznosu od 

257.832.049,00 kuna i projekcija Proračuna  Grada Poreča-Parenzo za 2022. i 2023. godinu, 

sukladno prethodnim točkama ovog Zaključka.  

 4.  U skladu sa točkom 3. ovog Zaključka Gradsko vijeće donosi i usklađeni program i 

to:  Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, 

 5. Zadužuje se Gradonačelnik da sa nadležnim upravnim odjelima sačini pročišćeni 

tekst dokumenata iz točaka 3. i 4. ovog Zaključka.  

 

(Proračun, programi i zaključak sastavni su dio priloga cjelovitog zapisnika). 
 

TOČKE 6.,7., 8. i 9. 

 

Verifikacija zapisnika s 37., 38. i 39. sjednice 

 

Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. 

godinu 

 

Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj - lipanj 2020. godine 

 

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Opremanje groblja u 

Baderni“ 
 

 

 Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu po navedenim točkama dnevnog reda, 

odredivši da ista traje do zaključno 20,30 sati, do kada vijećnici mogu dostaviti eventualne 

primjedbe i prijedloge.  

 Zamolio je vijećnike da prilikom rasprave navedu po kojoj točci raspravljaju, nakon 

čega slijedi eventualno očitovanje predlagača odnosno Gradonačelnika, te ukoliko nemaju 

primjedaba ili prijedloga da to i navedu kako bi rasprava mogla biti i ranije zaključena. 

  

 Svi vijećnici koji su sudjelovali u radu sjednice (13 vijećnika) izjasnili su se putem 

elektroničke pošte da nemaju primjedaba ni prijedloga u odnosu na predložene materijale. 

  

 Budući da se nitko nije javio za riječ predsjednik vijeća je zatvorio raspravu, te je 

stavio na glasovanje dostavljene zapisnike, izvješće Gradonačelnika i navedene Odluke. 
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 Na temelju dostavljenog prikaza glasovanja pojedinačno po svakoj točci, utvrdio je 

sljedeće:  

  

 - jednoglasno, s 13 glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova 

verificirani su zapisnici s 37., 38. i 39. sjednice Gradskog vijeća; 

 

 - većinom glasova, s 11 glasova ZA, 1 PROTIV i 1 SUZDRŽANI, donijeta je 

 

Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo  

za 2020. godinu 

 

 - većinom glasova, s 11 glasova ZA, 1 PROTIV i 1 SUZDRŽANI glas, prihvaćeno je  

 

Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje  

siječanj - lipanj 2020. godine 

 

- većinom glasova, s 11 glasova ZA, 2 PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova, donijeta je  

 

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt 

„Opremanje groblja u Baderni“ 

 

(zapisnici i odluke sastavni su dio priloga cjelovitog zapisnika). 
 

_._ 

 

 Budući da je dnevni red iscrpljen, predsjednik Vijeća zahvalio se vijećnicima na 

sudjelovanju u radu.  

 Ujedno je predložio da se temeljem članka 89. stavak 2. Poslovnika o radu Gradskog 

vijeća drugi dio sjednice održi 22.12.2020. godine s početkom u 18,00 sati, opet 

izjašnjavanjem na daljinu elektroničkim putem, po danas utvrđenom dnevnom redu. 

 

 I. dio sjednice zaključen je u 21,00 sat.  

 

 

_._ 
 

 

II. DIO SJEDNICE – 22.12.2020. 

 

 

 Predsjednik Vijeća Adriano Jakus je e-mailom izvijestio vijećnike da zbog 

neplaniranih okolnosti nije u mogućnosti voditi sjednicu, te je zadužio potpredsjednicu Vijeća 

Gordanu Šušljik da vodi današnju sjednicu. 

 

_._ 

 

 Potpredsjednica Vijeća Gordana Šušljik, otvorila je II. dio 40. sjednice Gradskog 

vijeća Grada Poreča-Parenzo, te je pozvala vijećnike da pošalju poruku kojom će potvrditi 

svoju nazočnost u radu, temeljem čega će se utvrditi kvorum. 
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 Utvrdila je da, u skladu s dostavljenim očitovanjima, od ukupno 17 vijećnica/ka u radu 

sjednice sudjeluje 10 vijećnica/ka i to: 

1. Gordana Šušljik 2. Zoran Zulijani, 3. Eugen Stanissa, 4. Roland Kosinožić, 5. Dean 

Pauletić, 6. Azeglio Picco, 7. Dejvid Lakošeljac, 8. Zoran Rabar, 9. Mario Ritoša i 10. 

Emanuel Rudan.  

 

 U radu sjednice nisu sudjelovali sljedeći vijećnici: 1. Adriano Jakus, 2. Dolores 

Ghersinich, 3. Goran Gašparac, 4. Vladimir Sladonja, 5. Maurizio Zennaro, 6. Dražen 

Prgić i 7. Idris Sulejmani.  

 

 Osim vijećnika u radu sjednice sudjelovali su: Loris Peršurić, Gradonačelnik Grada 

Poreča - Parenzo, Nadia Štifanić Dobrilović, zamjenica Gradonačelnika, Elio Štifanić, 

zamjenik Gradonačelnika, Sanja Oplanić, zamjenica Gradonačelnika, Morena Mičetić 

Fabić, pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i gospodarstvo, Marino Poropat, 

pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, Vesna Kordić, pročelnica Upravnog odjela 

za društvene djelatnosti, Damir Hrvatin, pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje i 

zaštitu okoliša,  Darko Saftić, pročelnik Upravnog odjela za financije,  Đulijano Petrović 

Upravnog odjela za upravljanje gradskom imovinom Nataša Simonelli, pročelnica Upravnog 

odjela za prostorno uređenje i gradnju i Božo Jelovac, voditelj Odsjeka za stručne poslove 

Gradskih tijela Upravnog odjela za opću upravu i gospodarstvo.  

 

 Nakon utvrđivanja kvoruma, potpredsjednica Vijeća otvorila je raspravu po sljedećim 

točkama dnevnog reda: 

 

 TOČKE 10., 11., 12. i 13. 

 

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu i Projekcija 

za 2021. i 2022. godinu;  

 

II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020. 

godinu u:  

-  predškolskom odgoju i obrazovanju, 

-  obrazovanju,  

-  kulturi,  

-  sportu i rekreaciji, 

-  zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i 

-  socijalnoj skrbi; 

 

II. Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu;   

i 

II. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. 

godinu 

 

 

 Potpredsjednica Vijeća odredila je da rasprava po navedenim točkama dnevnog reda, 

traje do zaključno 18,40 sati, do kada vijećnici mogu e-mailom dostaviti svoje eventualne 

primjedbe i prijedloge.  
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 Gradonačelnik Loris Peršurić, dostavio je sljedeći amandman na prijedlog II. Izmjena 

i dopuna Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. 

godinu: 

„U Programu javnih potreba u sportu i rekreaciji, u Planu raspodjele sredstava za 

programe javnih potreba sportu i rekreaciji, predlaže se zamjena projekta EU ENDURANCE 

– za Popravak krova SD Žatika. 

 Time se i dio obrazloženja danog uz predložene II. Izmjene i dopune Programa javnih 

potreba u sportu i rekreaciji mijenja i sada glasi:  

 „Povećavaju se sredstva za Održavanje sportskih objekata za 10,00% ili za 60.000,00 

kuna, sa 600.000,00 na 660.000,00 kuna, radi podmirenja troškova električne energije za 

studeni i prosinac 2020., povećanjem sredstava iz izvora  4.6.0 Ostali prihodi za posebne 

namjene grada u iznosu od 60.000,00 kuna. 

Smanjuju se sredstva za Korištenje sportske dvorane Žatika za gradske manifestacije za 46,42 

% ili za 208.900,00 kuna, sa 450.000,00 na 241.100,00 kuna, radi usklađivanja s realiziranim 

rashodima i planiraju nova sredstva za Popravak krova dvorane Žatika 84.000,00 kuna i za 

kapitalnu donacija za nabavu kosilice (za nogometna igrališta) 74.100,00 kuna., sve iz izvora 

1.4. Opći prihodi i primici. 

 Sredstva su planirana za sanaciju krovišta dvorane Žatika koji je jako oštećen u 

zadnjem nevremenu. 

 Obrazloženje predložene izmjene: 

Izmjena se predlaže iz razloga što će sredstva koja su dodijeljena Sportskoj zajednici za EU 

projekt ENDURANCE biti isplaćena Sportskoj zajednici na njezin žiro račun. Kako je krov 

dvorane Žatika  jako oštećen u zadnjem nevremenu, sredstva u istom iznosu planiraju se za 

sufinanciranje popravka krova.“ 

 

 Budući da su se svi vijećnici izjasnili da nemaju prijedloga niti pitanja po predloženim 

točkama dnevnog reda, potpredsjednica Vijeća zatvorila je raspravu, te je stavila predložene 

akte na glasovanje. Glasovanje će trajati do zaključno 19,00 sati. 

 Ujedno je naglasila da se o amandmanu Gradonačelnika ne glasuje, već isti 

automatizmom postaje sastavni dio konačnog prijedloga rebalansa Proračuna. 

 Nakon dostavljenih očitovanja, utvrdila je da je glasovalo svih 10 nazočnih vijećnika, 

te je na temelju istog konstatirala da su jednoglasno, s 10 glasova ZA, bez glasova PROTIV i 

bez SUZDRŽANIH glasova, donijete  

 

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu i Projekcija 

za 2021. i 2022. godinu;  

 

II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020. 

godinu u:  

-  predškolskom odgoju i obrazovanju, 

-  obrazovanju,  

-  kulturi,  

-  sportu i rekreaciji, 

-  zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i 

-  socijalnoj skrbi; 

 

II. Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu;   

i 
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II. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. 

godinu 

 
(II. Izmjene i dopune Proračuna i programa sastavni su dio priloga ovog zapisnika). 

 

 

 Potpredsjednica Vijeća otvorila je raspravu po sljedećim točkama dnevnog reda: 

 

 

 TOČKE 14., 15., 16, 17., 18., 19. i 20. 

 

 Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu; 
 

Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu; 

 

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova ; 

 

Odluka o korištenju javnih površina; 

 

Odluka o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti komunalnog linijskog 

prijevoza na području Grada Poreča-Parenzo; 

 

Odluka o produljenju važenja Strategije gospodarskog razvoja Grada Poreča-

Parenzo za razdoblje od 2015. do 2020. godine  

i 

Zaključak o  mjerama za pomoć gospodarskim subjektima Grada Poreča-Parenzo 

pogođenim posebnim okolnostima uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2021. 

godini 

 

 Potpredsjednica Vijeća odredila je da rasprava po navedenim točkama dnevnog reda, 

traje do zaključno 19,15 sati, do kada vijećnici mogu e-mailom dostaviti svoje eventualne 

primjedbe i prijedloge.  

 

 Budući da su se svi vijećnici izjasnili da nemaju prijedloga niti pitanja po predloženim 

točkama dnevnog reda, potpredsjednica Vijeća zatvorila je raspravu, te je stavila predložene 

akte na glasovanje. Glasovanje će trajati do zaključno 19,30 sati. 

 

 Nakon dostavljenih očitovanja, utvrdila je da je glasovalo svih 10 nazočnih vijećnika, 

te je na temelju istog konstatirala da su jednoglasno, s 10 glasova ZA, bez glasova PROTIV i 

bez SUZDRŽANIH glasova, donijete sljedeće odluke: 

 

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu; 

 

Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu; 

 

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova; 

 

Odluka o korištenju javnih površina; 
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Odluka o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti komunalnog linijskog 

prijevoza na području Grada Poreča-Parenzo; 

 

Odluka o produljenju važenja Strategije gospodarskog razvoja Grada Poreča-Parenzo za 

razdoblje od 2015. do 2020. godine; 

i 

Zaključak o  mjerama za pomoć gospodarskim subjektima Grada Poreča-Parenzo 

pogođenim posebnim okolnostima uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2021. godini. 

 
(Odluke i zaključak sastavni su dio priloga ovog zapisnika). 

 

_._ 

 

 Budući da je dnevni red iscrpljen, potpredsjednica Vijeća zahvalila se vijećnicima i 

ostalim nazočnima na odazivu i sudjelovanju u radu. 

 
 II. dio sjednice zaključen je u 20,00 sati.  
 

 
 ( Napomena: Prijepiska elektroničke pošte sastavni je dio priloga ovog zapisnika). 

_._ 

 
  

 

 

Zapisnik vodila                                                                       

Anita Radešić           PREDSJEDNIK  

        GRADSKOG VIJEĆA 

              Adriano Jakus 

 

           

         _____________________   

 

 

        

        POTPREDSJEDNICA  

                  GRADSKOG VIJEĆA  

            Gordana Šušljik 

 

 

        _____________________ 


